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Protokoll vid möte 2015-09-09. Mötestid 17:00-19:00 

Plats: TP43 

 

1 Mötets 

öppnande 

 

Niklas Simm öppnade mötet 

2 Val av justerare 

 

Sandra Karlsson och Johanna Säreborn valdes till justerare 

3     Adjungeringar 

 

Andreas Lövdahl 

4 Närvaro 

 

Tobias och Andrea var ej närvarande  

5 Mötets behöriga 

utlysande 

 

Mötet var behörigt utlyst 

6 Godkännande 

föredragslista 

 

Dagordning godkändes. 

7     Uppföljning från 

föregående möte 

 

Då inga planer bestämdes på det föregående mötet så fanns det ingen 

uppföljning att göra, det som diskuterats inofficiellt har dock fullföljts 

så som planering för att sälja märken samt hemsida. 

 

8 Rapporter och 

meddelanden 

 

Vi har sålt märken under Nolle-P vilket fungerat bra, bokföring är 

påbörjad av Charlotte. 

Utskott för mässor är utvalda. 

SL1 har två nya klassreppar, planering för klassutbildning är 

påbörjad. 

FTL1 har även dem fått nya klassreppar. 

Facebook-uppdateringar har kommit igång, hemsida är påbörjad. 

Tröjor är klara och utdelade, overaller har tittats på och ordnats med. 

 

Login: Login har flera företag klara och vissa andra pågång. 

Logins ekonomi och planering ser ut att rulla på riktigt bra trots höjda 

krav. Login har haft kontakt med ett stort företag för framtida 

samarbeten som logistiksponsorer. 

Alumner till login har tittats på, Login kontaktar hellre dem 

personligen då alumndatabasen är dålig. 

9 Gruppkontrakt  

 

Många punkter togs upp inför gruppkontrakt. 

Dessa punkter är för många för att listas här och finns därför på en 

separat fil. 

 

10  Overallsinvigning 

 

Oklara frågor gällande overallsinvigning tar Niklas Simm upp till 

ordföranderådet. 

En grupp skall skapas med en representant från varje sektion inför 

overallsinvigning. 

Diskussion har förts gällande overallsprovning för FTL1, KTS1 och 

SL1. 
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11   Vice-ordförande 

 

Sandra Karlsson har röstats och godkänts som Vice-ordförande 

12 Vice-sekreterare 

 

Johanna Säreborn har röstats och godkänts som Vice-sekreterare 

13 Övriga frågor 

 

Träffa Logistiksektionen: En träff har diskuterats för att 

Logistiksektion och dess medlemmar, dvs. FTL, KTS och SL elever 

skall träffas så att vi får visa upp oss och vad vi ska göra.  

14 Nästa möte Nästa lunchmöte sker den 16e september 

Nästa stormöte sker den 23e september 

15   Mötets 

avslutande 

Niklas Simm avslutade mötet 

 

Protokoll fört av Justering 
 

  
 

Andreas Lundqvist Sandra Karlsson 

 

 

 Johanna Säreborn 
 

 


